نشاطات صيف 2018
لكنيسة ال ُمخلّص اإلنجيليّة األسقفيّة – كفرياسيف

خدمة األطفال

املخيم الصيفي
ملدة عشرة أيام :من يوم اإلثنين  23/7وحتى يوم الجمعة ( 3/8ما عدا َي ْو َم ْي السبت
والحد) 9 .أيام في مركز الكنيسة حيث نوفر للمشترك طعام ،شراب وتسالي ،رحلة و 9
عروض مختلفة.

التكلفة:
املشترك الول 520 :ش.ج
املشترك الثاني :من نفس العائلة  480ش.ج
املشترك الثالث 420 :ش.ج

شعار املخيم:
املوعد األخري

" رحلة في الكتاب

همْ َكمْ صَنَعَ الرَّبُّ بِكَ"...
هبْ إِلَى بَيْتِكَ ،وَأَخْ ِبرْ ُ
" اذْ َ

"

للتسجيل :في مكتب الكنيسة حتى يوم السبت . 21/7

ُ
مالحظة :أطلب من مكتب الكنيسة ورقة خاصة عن املخيم مع معلومات أخرى إضافية.
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خدمة الشّبيبة
أ -الشبيبة اإلعدادي :يوم كيف مع وجبة عشاء
الخميس 21/6

املكان :الكنيسة
تكلفة :مشاركة ب  20ش.ج

الشبيبة الكبار
مؤتمرللجامعيين23 - 24 /9/2018 :
معلومات إضافيةُ :يعلن ُ
عنه في حينه من قبل الخت لينا خوري.

املكان :بلݘرهاوس
ً
منتصرا"
شعاراملؤتمر" :كيف اعيش
تكلفة :مشاركة ب  500ش.ج يضم

( + )H/Bمواصالت

2

خدمة العائالت
املؤتمرالسنوي
ملدة أربعة أيام وثالث ليالي :من يوم الثالثاء  28/8وحتى يوم
الجمعة .31/8
املكان :كيبوتس ݘدوت
تكلفة
املؤتمر
()H/B

للفرد الواحد  700ش.ج.
للزوجين  1300ش.ج.
من سن  5حتى  400 12ش.ج.
من سن  2حتى  4فقط  200ش.ج.
دون سن الثانية ً
مجانا.

املواصالت ووجبة العشاء مقدمة من الكنيسة
عنوان املؤتمر " :كيف تقود الحياة املسيحية في مكان العمل"
املوعد الخيرللتسجيل :حتى يوم السبت ( 19/8أو عند امتالء الغرف)
لدى الخت مدللة أنطون.
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خدمة السيدات
املؤتمرالسنوي :ملدة يومين وليلة واحدة :من الخميس 8 - 9 /6
املكان :التطويبات
تكلفة املؤتمر 380 )F/B( :ش.ج للفرد.
السعريشمل :منام +وجبة إفطار ،غذاء ووجبةعشاء في الفندق
املواصالت من الكنيسة  +وجبة الغذاء لليوم الثاني

عنوان املؤتمر" :عالقتي مع هللا"
املوعد الخيرللتسجيل :حتى يوم الحد  3/6لدى الخت لينا حبيبي.
مالحظة:
ّ H /B -1توفر وجبة إفطار  +وجبة عشاء  +مواصالت
ّ F /B -2توفر  3وجبات ً
يوميا  +مواصالت
ُ
ّ
السبوعية لشهري تموز آب على اجتماعي
 -3تقتصر اإلجتماعات
الحد والربعاء من كل أسبوع.
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